
Protokół Nr 12/2020

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 21 lutego 2020 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji -  Joanny Świderskiej.

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
i Przewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że wspólne posiedzenie 
Komisji będzie prowadziła Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
-  Joanna Świderska.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Joanna Świderska - o godz. 14.03 otworzyła 
wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu 
i Finansów. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczyła, że zgodnie z listami 
obecności we wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczy spośród 8-osobowego składu Komisji 
Budżetu i Finansów 6 członków Komisji i spośród 7 - osobowego składu Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego 7 członków Komisji, co stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Cezary Andrzej Wojciechowski - Wójt Gminy
2. Cezary Parzychowski - Zastępca Wójta
3. Ewa Krystyna Karpowicz - Skarbnik Gminy
Następnie Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji przedstawiła proponowany porządek 
posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Sprawy Różne.
Porządek wspólnego posiedzenia Komisji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 1.
Wójt Cezary Andrzej Wojciechowski -  zaproponował utrzymanie stawki opłaty zaproponowane 
w projekcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Dodał, że Gmina Gzy otrzymała od Prezesa Błysk-Bis korektę faktury za 
styczeń pomniejszoną o kwotę 15.000,00 zł. Do zapłaty za miesiąc styczeń będzie około 69.000,00 zł. 
Skarbnik Ewa Krystyna Karpowicz -  powiedziała, że przed korektą za miesiąc styczeń Gmina miała 
zapłacić 84.000,00 zł, a do tej pory Gmina płaciła miesięcznie 51.400,00 zł.
Radna J. Świderska -  zapytała czy kontrolowanie poprzez ważenie samochodów odbierających 
odpady komunalne coś dało?
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że druga trasa została przeważona, gdzie wyszło 4 tony 440 kg. 
Były to odpady biodegradowalne i makulatura oraz w Ołdakach resztkowe i plastik. Natomiast szkło 
zbierane jest raz na dwa miesiące.
Radna Emilia Oleksa -  zapytała do jakiego rodzaju odpadu zaliczane są ubrania ?
Zastępca Wójta Cezary Parzychowski -  odpowiedział, że otrzymaliście Państwo ulotki jak 
segregować poszczególne odpady przed pierwszym odbiorem odpadów. Wynika to z umowy zawartej 
z Błysk-Bis. Okazuje się, że ubrania zaliczane są do odpadów resztkowych. Dodał, że na stronie Urzędu 
Gminy opublikowana jest również taka informacja.



Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, ze na dzień dzisiejszy proponuje ten sam projekt uchwały, który 
był wstępnie omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 14.02.2020 r. Dodał, że Gmina nadal 
będzie ważyć samochody odbierające odpady, gdzie kolejny odbiór odbędzie się 25 lutego 2020 r. 
Najprawdopodobniej samochody będą ważone wyrywkowo.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że Gmina zastanawia się czy bardziej będzie się opłacało 
wprowadzić i podpisać umowę z osobą na ważenie samochodów odbierających odpady komunalne. 
Radny Andrzej Pychewicz -  zapytał z czego wynika obniżka 15.000,00 zł za odpady komunalne? 
Wójt C, Wojciechowski -  odpowiedział, że rozmawiał z Prezesem Błysk-Bis i najprawdopodobniej 
okazał się błąd wagi, bo ważą w innej firmie. I rzekomo pod tą wagą szczury miały gniazdo i uszkodziły 
ją. W tym tygodniu Prezes Błysk-Bis jest na urlopie i dalsze rozmowy odbędą się po niedzieli.
W tym momencie na wspólne posiedzenie Komisji przybył przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Witold Czapliński powiększając ilość członków tej komisji do 7 osób.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że Prezes Błysk-Bis zaproszony był na poprzednie 
posiedzenie wspólne komisji, teraz na posiedzenie sesji, a jest na urlopie. Dodał, że projekt uchwały nie 
został przez Państwa radnych zaopiniowany na ostatnim posiedzeniu, gdyż kwota którą zaproponował 
Wójt była by za niska względem sytuacji jak zaistniała z ilością odebranych odpadów komunalnych. 
Teraz po monitoringu samochodów odbierających odpady okazało się, że nie ma potrzeby zmieniać 
kwoty opłaty stawki za odpady. Jak wcześnie było wspominane należało system gospodarki odpadami 
komunalnymi zmienić, bo od 1 stycznia 2020 roku ceny są ustalone po nowych stawkach. Natomiast 
Gmina od mieszkańców nową stawkę w kwocie 23 zł od osoby naliczy od II kwartału. Gminny system 
finansowy gospodarki odpadami sfinansuje I kwartał.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komisja w obecności 7 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proponowany na sesję 
Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących 
w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proponowany na sesję Rady Gminy -  który 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 2.
Radna E. Oleksa -  zapytała na czym polegać ma kompostownik?
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że kompostownik to wyznaczone miejsce, gdzie od czasu do 
czasu przerzuca się zawartość, aby utleniać go.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że są w trakcie udoskonalenia strony internetowej Urzędu Gminy 
Gzy oraz facebooka. Na stronie gospodarki odpadami w zakładce informacje przekazywane będą 
informacje dla mieszkańców w tym informacja o minimalnych wymaganiach dla kompostownika. 
Radny W. Świątkowski -  zapytał czy można wykorzystać płyty z obornika jako kompostownika? 
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że na pryzmie obornika nie mogą być odpady 
biodegradowałne tylko na kompostowniku.
Radna A. Chojnacka -  zapytała czy powyżej 6 osób będzie nadal opłata za gospodarstwo?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że wszyscy będą uiszczać opłatę za odpady komunalne od 
osoby. Powodem tego było, że większość deklaracji uległo zmianie z 6 osób na 7.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że dochód związany z gospodarstwem nie nadążał za 
zmianami wzrostu cen stawki opłaty za odpady komunalne biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich



3 lat ceny śmieci znacząco wzrosły w całej Polsce. W tej chwili jest na poziomie 94,80 zł za 
gospodarstwo.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że do porządku obrad na sesję będzie chciał wprowadzić projekt 
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie trybu korzystania z gminnej hali sportowej w Gzach.
Radny A. Pychewicz -  zapytał na czym zmiana będzie polegała projektu uchwały?
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że nie dotyczy samej uchwały, a załącznika do niej -  
regulaminu korzystania z gminnej hali sportowej w Gzach, gdzie okazał się zbyt szczegółowy. 
W uchwale w załączniku usuwa się § 9, § 11,§ 15 pkt 1, § 1 8 ,§ 2 2 ,§ 2 3 .
Poinformował, że Przewodniczący Rady otrzymał dwa pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 
13 stycznia 2020 r. oraz 20 lutego 2020 r., a także wspominała również Pani Skarbnik na wspólnym 
posiedzeniu Komisji w dniu 14.02.2020r. dotyczącej uchwały w części uchylonej w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych o przekroczeniu maksymalnej stawki. 
Obowiązywała będzie stawka z Głównego Urzędu Statystycznego. W dniu 20 lutego otrzymaliśmy 
kolejne pismo do Rady, gdzie zawarte musi być w protokole, że przedstawione zostało Państwu radnym. 
W tym piśmie proszą o udzielenie odpowiedzi w ciągu 14 dni czy uchwała stała się prawomocna. Dodał, 
że nie było żadnych sprzeciwów od Państwa radnych na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji. W 
wyniku tego zostanie wystosowane pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej, że rada nie skorzystała 
z uprawnienia zaskarżenia uchwały do sądu administracyjnego i uchwała w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych stała się prawomocna.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący wspólnego posiedzenia 
Komisji J. Świderska o godz. 14.35 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji.
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